Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Program:

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat na 4. ročník didaktického semináře
pro učitele biologie

8:00 – 8:30

Prezence

8:30 – 9:00

Mgr. Kateřina Stehlíková
Parazitismus

UČITELÉ BIOLOGIE SOBĚ 2020

9:00 – 9:30

Mgr. Anna Hutlová
Mechorosty, kapraďorosty a nahosemenné rostliny ve výuce na ZŠ

z projektu

9:30 – 9:50

Sylvie Schwarzová, Univerzita Hradec Králové
Ekoznačení

9:50 – 10:10

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., Biskupské gymnázium, církevní základní
škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové, Univerzita
Hradec Králové
Ohlédnutí za exkurzí do NP České Švýcarsko a prezentace
environmentálních materiálů z ekocenter NP

10:10 – 10:30

Přestávka

10:30 – 11:00

Mgr. Jitka Marečková, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové,
Úprkova 1
Projekt Biolearn – biomimicry

11:00 – 11:30

Mgr. Josef Hotový, Muzeum východních Čech
Možnosti využití netopýrů ve školní a mimoškolní výuce

11:30 – 11:50

Mgr. Jaromír Mansfeld, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná
škola, Nový Bydžov
Dynamická distanční výuka

11:50 – 12:10

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., Biskupské gymnázium, církevní základní
škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové, Univerzita
Hradec Králové
Využití komentovaných prezentací při distanční výuce

12:10 – 13:00

Řízená diskuse nad zkušenostmi s distanční výukou přihlášených účastníků

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“,
který se uskuteční v úterý
22. 9. 2020 od 8:00 do 13:00
v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
Hradecká 1285, Hradec Králové

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který
naleznete pod odkazem https://forms.gle/a7cruVEqZS6sW4iGA nejpozději
do 15. 9. 2020. Další upřesňující informace budou zasílány pouze přihlášeným
účastníkům.
Kapacita je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším
termínem přijaté přihlášky.
Těšíme se na Vaši účast
Seminář je určený učitelům biologie ze SŠ i ZŠ a studentům učitelství biologie, Program bude
zaměřen na prezentace diplomových prací studentů UHK a sdílení příkladů dobré praxe.
Učitelé si během semináře mohou předat své zkušenosti, někteří z nich představí osvědčené
a oblíbené aktivity, kterých s úspěchem využívají ve svých hodinách. Studenti či absolventi
PřF UHK budou mít možnost představit své didakticky zaměřené práce. V letošním roce se
lektoři zaměří i na dálkovou výuku žáků.

